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Дата на публикация: 27.05.2019 04.06.2020 

Дългосрочен рейтинг : BBB BBB 

Перспектива : Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг :  А-3  А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: АА- (BG) АА- (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

1) За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа. 
2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като след 
извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 
3) През последните 2 години БАКР е предоставяла следните допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с нея 
трета страна: Информация и анализ по икономически дейности от КИД 2008 и Информационен продукт с агрегирани данни за 
резултати от основната дейност на предприятията 
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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГАД 
(БАКР) е третата пълноправна рейтингова 
агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент 
№ 1060/2009 на Европейския Парламент и на 
Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги 
важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с 
тези на останалите признати от Европейския 
орган за ценни книжа и пазарни агенции, без 
териториални или други ограничения. 

 

На проведено на 03.06.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад по 
извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Банка ДСК” АД. Заседанието е ръководено от   
д-р по икономика Кирил Григоров, в качеството му 
на Председател на Рейтинговия Комитет. След 
проведена дискусия по измененията във 
факторите влияещи на рейтинга през периода на 
преглед, членовете на Рейтинговия Комитет взеха 
следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
потвърждава рейтингите на „Банка ДСК” АД и 
запазва перспективата по тях, както следва: 

• Дългосрочен рейтинг на финансова сила: 

BBВ, перспектива: „стабилна“, 
краткосрочен рейтинг А-3; 

• Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: АА- (BG), перспектива 
„стабилна“, запазва краткосрочен 
рейтинг по национална скала А-1+ (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на банка 
(https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf) 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала: 
(https://www.bcra-
bg.com/files/global_scale_bg.pdf) 

 За изработването на доклада и  присъждането 
на рейтинг е използвана информация от 
оценяваната банка, Българска Народна Банка, 
Национален Статистически Институт, база 
данни на БАКР, консултанти и други източници 
на публична информация. 
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Оперативна среда 

Годината (2020) започна позитивно за България в 
политически план, с обновен състав на местната 
власт, напредък по подготовката на страната за 
членство в Банковия съюз и съответно включване 
на лева във Валутния механизъм II (ERM II). 
Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб обаче превърна справянето с 
проблема в единствен приоритет, както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. В страната беше 
обявено извънредно положение (13.03.2020г.) 
заради безпрецедентната криза, последвано от 
редица законодателни мерки на правителството за 
ограничаване на негативните икономическите 
последици. Комбинираните ефекти върху 
световната икономика са безпрецедентни и 
предстои да бъдат измерени и оценени, като на 
този етап прогнозите крият риск от неточност 
поради глобалната неопределеност относно 
изхода от ситуацията. Перспективите пред 
развитието на глобалната икономика се влошават 
значително, а към момента единствено е ясно, че 
драстичните мерки за овладяване на заразата ще 
генерират мащабен шок в много сектори, региони 
и пазари, който ще прерасне в глобална рецесия. 

Суверенен риск 

Развитието на икономическите процеси в 
страната, включително в контекста на 
възникналата пандемия от COVID-19, са 
анализирани детайлно от „БАКР - Агенция за 
кредитен рейтинг“ и отразени в присъдения 
непоискан държавен рейтинг на Република 
България. Разгледани са измененията на БВП и 
БДС по компоненти, както и динамиката на 
показателите на външния сектор. Оценено е, че 
България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция. Разгледана е 
извънредната актуализация на бюджета, поради 
очакваното неизпълнение на приходите и 
необходимостта от извършването на 
допълнителни разходи, с която прогнозното салдо 
по КФП се изменя от балансирано на дефицит в 
размер на 3.5 млрд. лв. или 3% от прогнозния 
БВП. Представени са параметрите, на които лежи 

тази актуализация и е оценено, че до края на 
годината е много вероятна и нова ревизия. 

Актуалното състояние на банковия сектор е 
оценено като стабилно, а капиталовата 
адекватност на банките като достатъчна. 
Представен е пакетът от мерки обявен от БНБ 
за допълнително укрепване на капитала и 
ликвидността на банките и механизмите за 
отсрочване на изискуеми задължения.  

Резюме от доклада за присъдения актуален 
рейтинг на Република България може да бъде 
разгледан на официалния сайт на БАКР:  

https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2020_bg.
pdf 

Банкова система 

За периода на актуализация банковата 
система на страната остава стабилна, като 
сред мерките от Плана за действие на 
Министерството на финансите в процеса по 
присъединяване на страната към Банковия 
съюз бяха включени преглед на качеството на 
активите и стрес тестове на няколко 
български банки. Резултатите от цялостната 
оценка на ЕЦБ  показаха, че при две от 
шестте проверявани банки се открива 
капиталов недостиг при тестване на утежнен 
макроикономически сценарий, като същият 
извод бе налице за двете институции при 
проверката, извършена през 2016г. от БНБ. В 
началото на 2020г. е в ход изпълнението на 
капиталовите планове на двете банки, 
съгласувани с надзорните органи, за 
стабилизиране на капиталовите им позиции. 

Към края на 2019г. на банковия пазар в 
България оперират 24 банки (от които 5 
чуждестранни клона), с една по-малко от 
предходната година, след като „Банка Пиреос 
България“ АД стана част от “Юробанк 
България” АД. Също така, през първото 
тримесечие на 2019г. „Банка ДСК“ ЕАД 
придоби българската част от бизнеса на 
Societe Generale Group - „Сосиете Женерал 
Експресбанк“ АД под шапката на унгарската 
OTP Group. До окончателната интеграция на 
системите на двете банки на местния пазар 
обаче (очаквано през второто тримесечие на 
2020г.) дружеството функционира като 
самостоятелна кредитна институция под 
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търговската марка „Експресбанк“ АД. 
Консолидационните процеси в системата очаквано 
ще доведат до по-висока концентрация и по-
нататъшно преструктуриране.  

След отчетения през 2018г. значителен ръст на 
печалбата в банковата система (42.9%), през 
2019г. е налице слабо понижение от 0.2% или 3 
млн. лв. Нетните приходи от лихви и от такси и 
комисионни запазват водещото си значение за 
формирането ѝ, но при забавен годишен прираст, 
а стойността на направените обезценки са с 11.9% 
по-ниски спрямо 2018г. Номиналната стойност на 
генерираната печалба остава висока – 1 675 млн. 
лв., представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това 
БНБ взе решение печалбата за 2019г. да бъде 
изцяло капитализирана като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на банките в 
условията на кризата, свързана с COVID-19.  

„Банка ДСК“ АД 

След увеличението на акционерния капитал в 
предходната година (до 1 327 482 хил.лв., 
свързано с придобиването от „Банка ДСК“ АД 
(Банка ДСК, Банката) на „Сосиете Женерал 
Експресбанк“ АД), през 2019г. няма промяна 
неговата стойност.  

На 30.04.2020г. в Търговския Регистър е вписано 
одобреното от БНБ вливане на „Експресбанк“ в 
„Банка ДСК“, с което е оповестена и промяната в 
правния статут на последната в АД, поради 
наличие на акционери на „Експресбанк“, различни 
от Банка ДСК, притежаващи минимален 
акционерен дял от 0.2648%. 

Като мажоритарен собственик се запазва 
унгарската ОТП Банк, която за 2019г. реализира 
нетна печалба в размер на 193 354 m HUF (~584 
млн.EUR) на неконсолидирана база (фромиран 
ръст от ~11% спрямо предходната година) и 
повишава балансовото си число с ~19% на 
годишна база. 

През 2019г. Надзорният съвет търпи промени, 
свързани с напускане на един от членовете му - 
Атила Кожик (считано от 30.04.2019г.) и включване  
на двама нови членове – Илона Тьорьок и 
Кристиан Шелмеци (считано от 19.08.2019г.). Така 
към 31.12.2019г. Надзорния съвет е в следния 
състав: 

• Ласло Бенчик – Председател НС; 

• Ласло Волф  - член на НС; 

• Андраш Такач – член на НС; 

• Габор Кунце – член на НС; 

• Акош Ференц Тиса-Пап – член на НС; 

• Илона Тьорьок – член на НС; 

• Кристиан Шелмеци – член на НС. 

В Управителния съвет промените през 2019г. 
са свързани с включване на трима нови 
членове на УС (считано от 25.03.2019г.) - 
Арно Рене Жюлиен Льоклер, Славейко 
Любомиров Славейков и Михаил Руменов 
Комитски и освобождаването на двама - 
Маргарита Добрева Петрова-Кариди и 
Доротея Николаева Николова (считано от 
01.04.2019г.) На 18.09.2019г. Боян Стефов е 
вписан като Изпълнителен директор. Така към 
31.12.2019г. Управителният съвет е в състав: 

• Виолина Маринова – Председател на 
УС и Главен изпълнителен директор; 

• Диана Митева – Изпълнителен 
директор и член на УС;  

• Юрий Генов – Изпълнителен директор 
и член на УС;  

• Боян Стефов – Изпълнителен 
директор и член на УС;  

• Славейко Славейков – Изпълнителен 
директор и член на УС;  

• Арно Рене Жюлиен Льоклер – 
Изпълнителен директор и член на УС;  

• Михаил Комитски – член на УС. 

През 2019г., за четвърта поредна година, е 
запазена тенденцията капиталовата база на 
банката да се състои единствено от капитал 
от І ред. Основно в резултат на вече 
посоченото увеличение на акционерния 
капитал, капиталовата база нараства с над 
два пъти, изпреварвайки отчетения ръст в 
рисково претеглените активи (66.4%), в 
резултат на което общата капиталова 
адекватност се повишава с 10.9 п.п. на 
годишна база и достига до най високата си за 
последните пет години стойност от 27.32% 
(16.42% към края на 2018г.).   

След значителното за 2018г. понижение на 
съотношението на нетния размер на 
необслужвани експозиции към капиталова 
база (с 33.04 п.п. на годишна база.), през 
2019г. също се наблюдава съществено 
понижение (с 16.98 п.п.), до 9.90% в края на 
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годината. Последното се дължи на 
едновременното еднопосочно въздействие на 
същественото увеличение на капиталовата база и 
на свиването на нетния размер на 
необслужваните експозиции (със 17.0%). 
Отчетената в края на 2019г. стойност на 
показателя е най-ниската за банката в последните 
пет приключени години, като същевременно 
превъзхожда постигнатите средни нива по 
показателя за банковата система с над 9 п.п. и за 
банки-първа група с над 10 п.п.   

По показателя Възвръщаемост на собствения 
капитал, Банка ДСК отчита за 2019г. по-ниски 
стойности от средните за: банковата система (с 
3.04 п.п.), банките от първа група (с 3.84 п.п.) и 
референтната група банки (5.33 п.п.). На 
индивидуална база в края на периода Банка ДСК 
отчита и най-ниска стойност на показателя спрямо 
всички банки от референтната група1. 

В края на 2019г. размерът на изчислявания за 
надзорни цели ливъридж значително надвишава 
минималното изискване, а коригираните и некори-
гирани нива на ливъридж са по-ниски от средните 
за банковата система, банките от първа група и 
референтните банки.  

През 2019г. привлечените средства от банката 
се увеличават с 9.9% на годишна база, което 
представлява малко по-нисък ръст спрямо този за 
предходната година (12.1% - същевременно и най-
висок за последните четири години). Повишението 
е основно по линия на ръста на вложенията на 
граждани и домакинства - с 10.6% на годишна 
база (10.0% за предходната година). Регистри-
рания от банката темп на ръст продължава (за 
втора поредна година) да е по-висок от средния за 
банковата система (8.4%), но е по-нисък от 
средния за първа група банки (14.0%). В края на 
2019г. Банка ДСК заема второ място в банковата 
система по привлечени депозити с пазарен дял от 
13.1%, при 12.9% година по-рано.  

В структурата на привлечените средства не се 
наблюдават съществени изменения и те остават 
доминирани от депозитите от физически лица - с 
дял от 80% (79% за 2018г.), и подчертано левови 
(75%). От гледна точка на срочност, размерът на 
депозитите „на виждане“ постепенно увеличава 
преимуществото си над срочните, повлиян от 

 
1 Уникредит Булбанк, Обединена Българска Банка, Първа 
Инвестиционна Банка, Юробанк България 

реализирани темпове на ръст с два пъти по-
големи от тези на срочните депозити. 

В депозитния портфейл продължава да не се 
наблюдават индикации за значима 
концентрация.  

И през 2019г. ръстът на сумата на активите 
на Банка ДСК от 10.0% на годишна база 
продължава да е по-висок от средния ръст за 
банковата система (7.9% за коригиран сектор, 
т.е. без активите на оценяваната банка), но 
по-нисък от ръста на банките от първа група 
(14.2% за  коригираната първа група банки).  

Увеличението на активите на Банка ДСК за 
2019г. е в резултат най-вече на силното 
нарастване на Инвестиции в асоциирани, 
дъщерни и съвместни предприятия - с над 
1.1 млрд. лв. поради отчетеното в началото 
на годината придобиване на 99.74% от 
капитала на Експресбанк АД (предишна 
Сосиете Женерал Експресбанк АД). С това 
делът на инвестициите в структурата на 
актива се повишава на 20.0% (от средно 
около 10% за предишните години). Водещи в 
тази структура обаче остават кредитите с 
52.2% от сумата на активите. При вливащата 
се банка Експресбанк този дял е значително 
по-висок – 70.7% от активите в края на 2019г., 
преди обединението на активите. 

Кредитният портфейл на банка ДСК се 
запазва традиционно доминиран от 
експозициите на дребно с дял от 65.3% от 
всички кредити.  

И през 2019г. необслужваните кредити на 
Банка ДСК продължават с устойчивата 
тенденция на намаление, както в абсолютен 
размер, така и като относителен дял от 
кредитния портфейл, в малко по-нисък темп в 
сравнение с рязкото намаление от 
предходната 2018г., но достатъчно да 
задържи банката в благоприятната 
сравнителна позиция на по-ниско ниво на 
дела на необслужваните кредити в 
брутния портфейл (7.8%) спрямо средното 
за банковата система (9.2%) и банките от 
първа група (10.0%) вече втора година.  През 
2019г. основните моменти по отношение 
качеството на кредитния портфейл са: 

• Размерът на новокласифицираните 
през годината в група необслужвани 
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кредити нараства с 27.3%, след 
регистрирания много силен спад от 65.3% за 
предходната 2018г.; 

• Брутният коефициент на генериране на 
просрочия отбелязва съвсем слабо 
повишение, като остава в много нисък и 
благоприятен диапазон от малко над 2% за 
втора година; 

• Нетния коефициент на генериране на 
просрочия запазва отрицателните си 
стойности, което е признак за постоянното 
намаление на необслужваните експозиции. 

• Покритието на брутните 
класифицирани кредити от обезценки 
отчита слабо повишение, но достигнатото от 
банката ниво за втора година е с над 20 п.п. 
по-високо от средното за банковата система и 
за банките от първа група. 

Отчетеният за 2019г. оперативен резултат е 
почти в същия размер като предходната година – 
с минимално намаление от 0.3%, като 
увеличението на нетния лихвен доход с 1.8% и на 
нелихвения доход с 1.9%, се компенсира от ръста 
на оперативните разходи с 4.7% за годината.  

При нетния финансов резултат за 2019г. е 
налице за първи път след 2015г. повишение на 
годишна база с 13.2%, като е достигната стойност 
от 245 875 хил.лв.  

В сравнителен план отчетената от Банка ДСК  
стойност на възвръщаемост на лихвоносните 
активи и в края на 2019г. продължава да е по-
висока от средните за банковата система и 
банките от първа група, като се запазва 
тенденцията на свиване на превишенията 

Стойностите на Брутния лихвен спред и 
Нетния лихвен марж също продължават да са 
по-високи от средните за банковата система и за 
банките от първа група като и при тези показатели 
се наблюдава  намаление на разликите със 
сравняваните групи. 

Цената на лихвените пасиви за Банка ДСК 
отчита стойност в края на 2019г., за първи път 
превишаваща тези на средните за банковата 
система и за банките от първа група, при които 
процесите на намаление на този показател 
продължава и през последната година, макар и с 

по-слаби темпове. 

Отчетената от банката в края на 2019г. 
стойност на показателя Оперативна 
печалба към Среден размер на активите 
е само с 0.01 п.п. по-ниска от средната за 
банковата система (2.34%) и с 0.25 п.п. по-
ниска от средната за банките от първа група 
(2.58%).  

Възвръщаемостта на активите намаля-
ва за четвърта поредна година, но по-слабо 
за последната година (с 0.09 п.п. до 1.60%), 
което е и най-ниската стойност  на показателя 
за анализирания период. 

По отношение на показателя Текущи активи 
към Привлечени средства, в края на 2019г. 
стойността му (30.6%) позиционира банката 
близо, но малко по-ниско от средното за 
референтната група банки  ниво (31.1%). 

През 2019г. продължава тенденцията на 
слабо понижение на нивото на показателя 
Общ размер на кредитите към Общ 
размер на депозитите, като в сравнителен 
план с отчетената в края на периода стойност 
на показателя от 69.9%, банката се 
позиционира в благоприятна позиция - по-
ниска от средната за референтната група 
банки с 2.3 п.п. 

В края на периода нивото на изчисляваното 
ликвидно покритие за надзорни цели е 
значително над минимално изискуемото 
(превишение от над 3 пъти – 330%). 

И през 2019 г. Банка ДСК продължава да се 
позиционира на второ място в банковата 
система по размер на активите, кредитния 
портфейл и депозитната база, като е 
изпреварена единствено от Уникредит 
Булбанк. С очакваното вливане в баланса на 
банката на активите и пасивите на 
Експресбанк се очаква достигането на много 
близки стойности до тези на водещата засега 
банка в тези класации по размер. 
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През разглеждания период „Банка ДСК“ АД продължава да отчита подобрение в дейността си и 
постигнатите резултати, като при част от показателите се наблюдава затвърждаване на 
положителните трендове и предимство в сравнителните характеристики с референтните 
групи.  

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Банка ДСК“ АД може да окаже 
устойчивото подобряване в качеството на портфейла, повишаване на генерираната печалба и 
на показателите за доходност, като успоредно с това се поддържат стабилни нива на  
капиталова адекватност и ликвидност. Важен фактор за бъдещото развитие на банката с 
влияние върху рейтинговата оценка е успешното вливане на закупената Експресбанк АД в 
баланса и дейността на банката, с всички оперативни характеристики на този процес и 
влиянето му в количествено измеримите показатели за дейността на обединената банка. 

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази евентуално влошаване на качеството 
на кредитния портфейл, в резултат на неблагоприятни ефекти от пандемията COVID 19 върху 
клиенти на банката, както и отлив на известна част от клиенти на Експресбанк, при 
трудности в процеса на съчетаване на изискванията и стандартите на обслужване в двете 
банки. 

 
 

Основни финансови показатели: 

(хил.лв.; %) 2019 2018 2017 2016 2015 

Балансово число 15 902 565 14 451 306 12 144 772 11 643 119 11 112 026 

Брутни кредити 8 864 731 8 095 936 7 396 143 7 128 178 7 137 615 

Собствен капитал 2 924 040 2 668 482 1 557 622 1 537 210 1 596 856 

Общ лихвен доход 478 010 431 442 464 180  532 452 591 867 

Нетен финансов резултат 245 875 217 178 262 024 282 195 305 804 

Обща капиталова адекватност 27.32% 16.42% 17.15% 17.63% 17.26% 

Нетен лихвен марж 3.26% 3.85% 4.52% 5.29% 5.82% 

Възвръщаемост на активите 1.60% 1.69% 2.21% 2.47% 2.96% 

Брутен размер класифицирани експозиции / Общо 
кредити  

7.83% 9.68% 16.13% 18.60% 21.39% 

Нетен коефициент на генериране на просрочия -1.23% -6.60% -2.29% -3.59% -0.19% 

Коефициент на ликвидност n/a  n/a 25.38 31.33 28.27 

Отношение на ликвидно покритие 330% 416% n/a 219% n/a 
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*Рейтингова история: 
 

РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Актуализация Мониторинг 

13.5.2013 13.5.2014 11.5.2015 8.9.2015 

Дългосрочен рейтинг: ВВВ ВВВ BВВ ВВВ  (под наблюдение) 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна - 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 А-3 А-3 (под наблюдение) 

Рейтингите в горната таблица са присъдени по предходната Методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на финансова сила на банка и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в 
сила на актуалната методология от септември 2015г. (таблицата по-долу). 

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА* Мониторинг Преглед Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 27.01.2016 10.05.2016 11.05.2017 22.05.2018 23.05.2019 

Дата на публикация: 12.02.2016 11.05.2016 16.05.2017 25.05.2018 27.05.2019 

Дългосрочен рейтинг : BBB- BBB- BBB- BBB BBB 

Перспектива : Негативна Негативна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3  А-3  А-3  А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: АА- (BG) АА- (BG) АА- (BG) АА- (BG) АА- (BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

 


